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Pacient: Ovca, kríženec, 2roky, samica
Anamnéza: vypadaná srsť v okolí očí a na ušiach 
Autor: MVDr. Miloš Čelka, veterinárna ambulancia Myjava

Majiteľom bol kontaktovaný druhý veterinárny lekár z dôvodu vypadanej srsti na očiach, ušiach a pyskoch. Stav bol posúdený ako 
svrab, s následnou terapiou pomocou ivermektínu, ktorá bola neúčinná. Po klinickej prehliadke som zistil, že ovca mala chrasty 
v oblasti uší, očí a pyskov (Obr.1-2). Ranky na hlave začínali ako mokvajúce, s výpotkom žltej farby, pruritické a neskôr alopetické 
ložiská s tvorbou chrást. Ako terapiu som zvolil celkové podanie ATB (amoxycilin) a lokálne Vetericyn VF hydrogel. Po 5 dňoch 
majitelia pozorovali zlepšenie stavu (obr.3). K celkovému vyhojeniu došlo po 14 dňoch od zahájenia terapie (obr.4-5). Po 7 dňoch 
od začiatku terapie sa objavil v stáde druhý prípad kožných problémov u ovce (obr.6). V tomto prípade som použil len lokálnu 
terapiu pomocou prípravku Vetericyn VF hydrogel. Stav sa zlepšil po 4 dňoch po aplikácii prípravku (obr.7). K celkovému vyho-
jeniu došlo po 21 dňoch od začiatku terapie (obr.8).

Rozdielna terapia staphylokokovej infekcie kože u oviec
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Klinický prípad skúšania Vetericyn medicínsky penový šampón pre psy
Pacient: americký pittbull teriér, samec kastrát, 8ročný

Autor: MVDr. Lucia Kucháriková, Vetanimal veterinárna klinika
   Na naše pracovisko bol predvedený pacient, ktorý bol pruritický, interdigitálne priestory boli začervena-
né, oblasť krku silne podráždená. Po dôkladnejšej anamnéze sa zistilo, že pacient je atopik, dlhodobo je 
kŕmený hypoalergénnymi  granulami. Biochemický a hematologický profil vyšetrený na inom pracovisku 
bol  vo  fyziologickej norme. Z  pacienta  bol  cítiť  kvasinkový zápach a diagnostikovaná bola Malassezia 
pachydermatis. Ako  jediná terapia bol nasadený Vetericyn medicinálny penový šampón a kúpele v inter-
vale  každé  3 dni. Už po prvom kúpeli prestal byť pes pruritický, začervenanie  na  krku sa eliminovalo a 
zápazápach po kvasinkách ustúpil, celkový počet kúpeľov bol 6 do vymiznutia príznakov na krku.Majitelia po-
kračujú v liečebných kúpeľoch, nakoľko medziprstové priestory sú ešte mierne začervenané, pacient ďa-
lej pokračuje v hypoalergénnom kŕmení. Na liečbu paciek bol doplnený aj Vetericyn sprej.

                                                                                     MVDr. Lucia Kucháriková 
                                                                             Vetanimal veterinárna klinika

Anamnéza: začervenané medziprstové priestory, dermatitída v oblasti krku, prítomné 
                      viaceré chrasty, svrbivá koža

Pacient: Lama, Sančo, samec, 5 rokov
Autor: MVDr. Miloš Čelka, veterinárna ambulancia Myjava

Majiteľka po príchode domov spozorovala krívanie lamy na panvovú končatinu. Pri klinickom vyšetrení bolo zistené: 
odľahčovanie ľavej panvovej končatiny, alterácia celkového zdravotného stavu,  pyrexia, rana v oblasti kolena bola 
veľká cca 15cm, hlboká 2-3 cm a bola infikovaná larválnymi štádiami múch (obr.1). Z dôvodu starej (2-3dni) a veľkej 
rany som sa rozhodol pre hojenie rany per secundam. Ranu som vyčistil pomocou organicky viazaného jódu, mecha-
nicky odstránil larvy múch. Z dôvodu alterácie zdravotného stavu som použil celkovú terapiu ATB (PNC) a NSAID. 
Lokálne som na ranu použil Vetericyn VF Hydrogél, ktorý však vplyvom vysokej teploty prostredia vytváral ideálne 
podmienky pre larválny vývoj múch. Vzhľadom na tento fakt, som prerušili aplikáciu Vetericyn VF hydrogelu a na 
ranu som použil púdrový sprej (7dní) (obr.2). Po zatiahnutí rany som znova prešiel na mokré hojenie rany pomocou 
Vetericyn VF sprej a Vetericyn VF hydrogel. Majiteľka ranu ošetrovala 3x denne. K úplnému vyhojeniu rany došlo po 8 
týždňoch (obr.3). Majiteľka skonštatovala jednoduchú aplikáciu prípravkov, zviera prípravok dobre znášalo.

Tržná rana na ľavej  panvovej končatine v oblasti kolena


